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Iulie 2019 

Newsletter nr 11 

 

Masă rotundă la Alba Iulia (campionul achizițiilor de servicii sociale) 

pentru prezentarea pachetului de documente privind achiziția de servicii sociale destinate 

persoanelor vârstnice 

Fundația de Sprijin Comunitar împreună cu partenerii săi, Asociația Four Change și Universitatea 

Danubius din Galați, a organizat vineri 5 iulie 2019 la Alba Iulia (campionul achizițiilor de servicii 

sociale), masa rotundă cu tema „Vârstnicul – o resursă sau o povară?”.  
 

În cadrul  mesei rotunde au fost atinse următoarele subiecte: 

- exemplu de bune practici în achiziția de servicii sociale pentru persoanele vârstnice în cadrul DGASPC 

Alba, care are încheiate 65 de acorduri cadru prestări servicii sociale cu o capacitate de 1301 

beneficiari/lună; 

 - pachetul legislativ terțiar – soluție pentru contractarea de servicii sociale destinate persoanelor 

vârstnice; 

 - servicii sociale pentru vârstnici – așa da, așa nu; 

 - dezvoltarea durabilă și egalitatea de sanse în serviciile sociale. 

1 Masă rotundă la Alba Iulia pentru prezentarea pachetelor de 

documente privind achiziția de servicii sociale destinate persoanelor 

vârstnice 
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Masă rotundă la Alba Iulia pentru prezentarea 

pachetului de servicii sociale destinate 
persoanelor vârstnice  

 

Fundația de Sprijin Comunitar împreună cu partenerii săi, Asociația Four Change și Universitatea Danubius 

din Galați, a organizat vineri 5 iulie 2019 la Alba Iulia (campionul achizițiilor de servicii sociale), masa 

rotundă cu tema „Vârstnicul – o resursă sau o povară?”.  

 

În cadrul  mesei rotunde au fost atinse următoarele subiecte: 

- pachetul legislativ terțiar – soluție pentru contractarea de servicii sociale destinate persoanelor 
vârstnice; 
- servicii sociale pentru vârstnici – așa da, așa nu; 
- dezvoltarea durabilă și egalitatea de sanse în serviciile sociale; 
- exemplu de bune practici în achiziția de servicii sociale pentru persoanele vârstnice în cadrul 
DGASPC Alba, care are încheiate 65 de acorduri cadru prestări servicii sociale cu o capacitate de 
1301 beneficiari/lună. 
 

Punctul de maxim interes l-a constituit prezentarea privind contractarea serviciilor sociale în 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. 

 

Extragem aici informațiile privind serviciile contractate de către DGASPC ALBA. 
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Categorie de servicii Tip serviciu Nr contracte încheiate Nr total servicii 
beneficiari lunar 

Servicii sociale destinate persoanelor vârstnice 

Servicii rezidențiale Cămin pentru persoane 
vârstnice 

3 75 

Servicii în comunitate Serviciu de îngrijire la 
domiciliu a persoanelor 

vârstnice 

15 235 

Servici sociale pentru persoane adulte 

Servicii în comunitate Adăpost de noapte 1 20 

Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități 

Servicii rezidențiale Locuință protejată 
pentru persoane adulte 

cu dizabilități 

5 76 

Servicii rezidențiale Centru de recuperare 
și reabilitare persoane 

cu handicap 

3 50 

Servicii rezidențiale Centru de îngrijire și 
asistență 

1 30 

Servicii în comunitate Serviciu de îngrijire la 
domiciliu a persoanelor 
adulte cu dizabilități 

2 60 

Servicii în comunitate Serviciu social acordat 
în comunitate destinat 
persoanelor adulte cu 

dizabilități afectate de 
scleroză multiplă 

1 50 

Servicii în comunitate Serviciu social acordat 
în comunitate destinat 

pers. Adulte cu 
dizabilități – Centru de 

zi adulți 

1 25 

Pe lângă acestea, mai sunt și servicii sociale pentru copii, atât de tip rezidențial, cât și în 
comunitate. 

Valoarea estimativă, cumulată a serviciilor contractate/an este de 16.000.000, 00 lei. 
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Ministerul Muncii și Justiției Sociale a anunțat 
simplificarea procedurii de acreditare a 

furnizorilor de servicii sociale 
 

Procedura de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a fost simplificată, iar nomenclatorul 
serviciilor sociale a fost completat 

  
Guvernul a decis simplificarea administrativă pentru acreditarea furnizorilor de servicii sociale 

și  licențierea serviciilor sociale, în sensul revizuirii formularelor de solicitare a certificatului de 

acreditare și licenței de funcționare, dar și în sensul eliminării din lista documentelor justificative 

a autorizațiilor administrative eliberate de alte autorități publice. 

 

Măsurile de simplificare au fost decise la mai mult de trei ani de implementare a procesului de 

asigurare a calității în domeniul serviciilor sociale, respectiv de acordare a certificatelor de 

acreditare și a licențelor de funcționare. În acest timp au fost eliberate peste 3.848 de certificate 

de acreditare pentru furnizori de servicii și 3.578 de licențe de funcționare, deținute de 1.244 de 

furnizori de servicii sociale. 

 

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 

elimină din lista documentelor justificative pentru acreditarea furnizorului de servicii sociale CV-

ul și copia contractului individual de muncă, acestea fiind incluse în lista documentelor 

justificative pentru acreditarea serviciilor sociale. 

 

Actul normativ mai include și o soluție de  simplificare administrativă care constă în eliminarea 

din lista documentelor justificative pentru acordarea licențelor de funcționare a serviciilor sociale 

a autorizațiilor administrative eliberate de alte autorități publice, obligativitatea verificării 

domeniilor respective revenind acelor instituții. 

 

În ceea ce privește Nomenclatorul serviciilor sociale, acesta a fost revizuit, fiind introduse 

telefonul copilului, serviciul pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, linie telefonică de urgenţă 

(help line) destinată victimelor violenţei domestice. 

............................................................................................................................. .................. 
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POCA: În perioada iulie-noiembrie este 
estimată lansarea a 4 cereri de proiecte 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă a publicat 
un calendar orientativ privind lansările de cereri de proiecte în anul 2019. Îl puteți găsi aici. 

 

Conform acestuia, ghidul privind sprijinul pentru consolidarea sistemului de achiziții publice 
centralizate, obiectiv specific 1.4, destinat autorităților administrației publice centrale, cu o 
valoare alocată de 50.000.000 lei, este deschis în consultare publică din luna iunie a acestui an. 

 

Mai mult decat atât, din documentul publicat reiese faptul că 4 apeluri sunt în pregătire și urmează 
să fie lansate în lunile iulie, septembrie și noiembrie.  

 

Calendar orientativ privind lansările de cereri de proiecte în anul 2019 
 

Denumire  

ghid 

Obiectiv specific 

din PO 

Categorii de 

beneficiari1 

Valoare alocată 

(lei) 
Mecanism 

Stadiu 
apel/luna 
estimată 
pentru 

lansare 

Sprijin pentru 
consolidarea 
sistemului de 

achiziții publice 

centralizate 

OS 1.4 

autorități ale 
administrației 

publice 

centrale 
50.000.000 necompetitiv 

apel deschis/ 

iunie 2019 

Sprijin pentru 
acțiuni de 

consolidare a 
capacității 

autorităților și 
instituțiilor 

OS 1.1 

autorități ale 
administrației 

publice 
centrale 

200.000.000 necompetitiv 

apel în 

pregătire/ 

iulie 2019 

                                                           
1 Categoriile de beneficiari sunt enumerați cu titlu orientativ, în conformitate cu recomandările Comitetului de 
Monitorizare a POCA. Ghidurile solicitantului în consultare publică, precum și cele lansate oficial vor detalia, în funcție 
de specificul măsurilor incluse, beneficiarii eligibili. 

 

https://clnr.us20.list-manage.com/track/click?u=d70506219f3b43335fa592575&id=1822b16665&e=edc4e641df
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22156/poca-ghid-in-consultare-destinat-sprijinului-pentru-actiunile-de-consolidare-a-capacitatii-autoritatilor-si-institutiilor-publice-centrale
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Denumire  

ghid 

Obiectiv specific 

din PO 

Categorii de 

beneficiari1 

Valoare alocată 

(lei) 
Mecanism 

Stadiu 
apel/luna 
estimată 
pentru 

lansare 

administrației 

publice centrale 

Fundamentarea 
deciziilor, 
planificare 

strategică și 
măsuri de 

simplificare 
pentru cetățeni la 

nivelul  
administrației 
publice locale, 

atât din regiunea 
mai dezvoltată, 

cât și din regiunile 
mai puțin 
dezvoltate 

OS 2.1 

autorități ale 
administrației 
publice locale 
de la nivelul 

municipiilor și 
județelor 

250.000.000 competitiv 

apel în 

pregătire/ 

septembrie 

2019 

Sprijin pentru 
susținerea și 
promovarea 

dezvoltării la nivel 
local, inclusiv prin 

încheierea de 
parteneriate 

OS 2.1 

autorități ale 
administrației 
publice locale 
de la nivelul 

municipiilor și 
județelor si 

ONG 

71.500.000 competitiv 

apel în 

pregătire/ 

septembrie 

2019 

Sprijin pentru 
creșterea 

transparenței la 
nivelul 

autorităților 

publice centrale 

OS 2.2 

autorități ale 
administrației 

publice 

centrale 
40.000.000 necompetitiv 

apel în 

pregătire/ 

noiembrie 
2019 

 
................................................................................................................................. 
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Consiliul Județean Dâmbovița anunță cea de-a 
doua sesiune a apelului de proiecte cu 

finanțate nerambursabilă  
 

Consiliul Județean Dâmbovița invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv 
asociații și fundații, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă 
pentru 2019. 

 

Totalul bugetului este de 397.240 lei, din care 60.000 lei sunt atribuiți proiectelor sociale. Pe lângă 
acestea, sunt incluse și domeniile: sportiv, educație civică și tineret. 

 

Perioada de depunere a proiectelor este 30 iulie – 28 august 2019. 

 

Aici pot fi consultate Anunțul și Ghidul solicitantului. 

................................................................................................................................. 

Granturi SEE și norvegiene  
 

La 25 iulie 2019 a fost publicat Calendarul apelurilor pentru perioada august-decembrie 2019. 
Pentru date la zi sau eventuale modificări urmăriți website-ul www.eeagrants.ro și pe cele ale 
Operatorilor de Program. 

Punctul 10 vizează dezvoltarea locală și se adresează atât Instituțiilor publice cât și ONG-urilor, 
având ca activități principale eligibile și îmbunătățirea calității și accesului la servicii sociale 
(educative, de sănătate, etc.) a grupurilor dezavantajate. Valoare apel indicativă (min și max) 
EURO: 10.090.640 500.000/2.500.000 

Calendarul apelurilor poate fi descărcat aici. 

................................................................................................................................ 

 

 

https://clnr.us20.list-manage.com/track/click?u=d70506219f3b43335fa592575&id=10629b0d3f&e=edc4e641df
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/255-tabel-calendar-lansari-24-07-2019-see-si-norvegia-site.pdf


   

 
 
 

Programul Operațional Capacitate Administrativa, Competenta face diferenta! 
Axă prioritară 1 Administratie publica si sistem judiciar efeciente 
Obiectiv specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează 
procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP  
Titlu proiect: Servicii sociale pentru fiecare varstnic – pachet de achizitii de servicii in fiecare comunitate 

Contract nr. 220/09.08.2018 

 

 

P
ag

e9
 

Consiliul Județean Maramureș cofinanțează 

cu suma de 1.291.629,29 lei proiectul “Noi 

servicii sociale în comuna Mireșu Mare” 

 

Dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi, promovarea integrării sociale şi profesionale a 

acestora, precum şi dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituţionalizării persoanelor din 

comunitate sunt priorităţi naţionale şi judeţene pentru perioada 2014 - 2020. 

 

DGASPC Maramureş, în calitate de solicitant, a depus în parteneriat cu unitatea administrativ-

teritorială Mireşu Mare, în cadrul Programului de Interes Naţional (PIN), "Înfiinţarea de servicii 

sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 

dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea 

instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate", propunerea de proiect "Noi servicii 

sociale în comuna Mireşu Mare", care vizează restructurarea centrului rezidenţial de capacitate 

mare - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Poienile de sub Munte unde sunt îngrijiţi, în prezent, 109 

beneficiari. 
 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş, din 25 iulie ,aleşii judeţeni au aprobat 

încheierea Acordului de parteneriat. Acesta este realizat între Direcţia Generală pentru Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Maramureş (DGASPC), în calitate de solicitant şi UAT Mireşu Mare, în 

calitate de partener privind participarea la selecţia publică de proiecte în cadrul Programului de 

Interes Naţional în domeniul Protecţiei Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi. Consilierii au 

aprobat cofinanţarea cu suma de 1.291.629,27 lei din valoarea totală a proiectului de 3.843.584,84 

lei, cu menţiunea că DGASPC va suporta din fonduri proprii cheltuielile neeligibile identificate în 

faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile 

suplimentare în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii 

obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului. Tot DGASPC Maramureş îi revine 

datoria ca, pe o durată de minimum zece ani în cazul construcţiei celor patru locuinţe şi minimum 

cinci ani în cazul imobilului cu destinaţia centru de zi pentru persoanele cu dizabilităţi, în comuna 

Mireşu Mare, să asigure sustenabilitatea serviciilor sociale înfiinţate. 

 

................................................................................................................................ 
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Ministerul Fondurilor Europene începe o 

amplă acțiune de simplificare a proceselor ce 

trebuie parcurse pentru accesarea fondurilor 
 

Un prim demers este făcut de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital 

Uman (AM POCU).  

 “Simplificăm depunerea cererilor de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman. 

Patru documente diferite solicitate până acum vor fi înlocuite de Documentul Unic pentru 

verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității. Datorită acestor modificări, 

beneficiarii vor completa mai simplu și vor încărca mai repede anexele solicitate în etapa de 

depunere a cererilor de finanțare, iar evaluarea conformității administrative și a eligibilității 

proiectelor va dura mai puțin timp”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Dna. Roxana 

Mînzatu. 

 
Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) 

înlocuiește anexele nr. 2, 3, 4 și 5 ale documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”. Astfel, la depunerea cererii de 

finanțare, solicitantul va depune un DUCAE, completat conform instrucțiunilor (Anexa 2 la 

documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020”) și câte un DUCAE pentru fiecare partener (Anexa 3 la documentul „Orientări 

privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”), dacă 

este cazul. 

O altă noutate este că solicitanții au la dispoziție un model de procedură de selecție a partenerilor 

(formularul 5) și de notă justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului (formularul 6). 
 

................................................................................................................................ 
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Rețeaua unităților sanitare s-a dezvoltat în 

principal în mediul urban pe parcursul 2018 

Reţeaua unităţilor sanitare s-a dezvoltat în principal în mediul urban pe parcursul anului trecut, la 

oraşe regăsindu-se 91,3% din numărul total de spitale şi unităţi asimilate, potrivit publicaţiei 

"Activitatea unităţilor sanitare" elaborată de Institutul Naţional de Statistică (INS). 

"Distribuţia reţelei unităţilor sanitare pe medii de rezidenţă evidenţiază faptul că reţeaua sanitară 

s-a dezvoltat, în principal, în mediul urban, unde s-au regăsit: 91,3% din numărul total de spitale 

şi unităţile asimilate spitalelor şi 93,2% din totalul ambulatoriilor integrate spitalelor şi al 

ambulatoriilor de specialitate, 97,8% din totalul dispensarelor medicale, 98,1% din totalul 

policlinicilor, 98,2% din centrele medicale de specialitate, 97,4% din unităţile de ambulanţă, 

transport pacienţi şi SMURD, precum şi toate centrele de sănătate mintală, centrele de transfuzie 

sanguină şi sanatoriile TBC", se precizează în documentul citat. 

Cele mai multe dintre cabinetele medicale au funcţionat, de asemenea, în mediul urban: 59,7% 

din totalul cabinetelor independente de medicină de familie, 85,5% dintre cabinetele 

stomatologice independente, 86,8% din cabinetele independente de medicină generală, 96,2% 

dintre cabinetele medicale independente de specialitate, 94,9% dintre alte tipuri de cabinete 

medicale (cabinete de medicina muncii, cabinete de întreprindere, cabinete de expertiză medicală 

şi recuperare a capacităţii de muncă etc.), 99,1% dintre cabinetele medicale şcolare, 99,6% dintre 

cabinetele stomatologice şcolare, precum şi toate cabinetele medicale şi stomatologice 

studenţeşti. 

În mediul urban au funcţionat şi 66,9% dintre farmacii, 95,8% dintre laboratoarele de tehnică 

dentară, 95,9% dintre laboratoarele medicale, precum şi 7 din cele 8 sanatorii balneare. 

Sistemul de îngrijire socială a oferit, în anul 2018, servicii de îngrijire medicală în 215 de unităţi 

rezidenţiale pentru persoane vârstnice (60,9% dintre unităţi fiind în mediul urban), 536 centre 

rezidenţiale destinate persoanelor cu dizabilităţi (68,8% în mediul urban) şi în 106 de centre de zi, 

de asemenea, destinate persoanelor cu dizabilităţi (104 dintre acestea situate în mediul urban). 

Cât priveşte mediul rural, acesta este deficitar din punct de vedere al acoperirii cu unităţii 

medicale astfel că este important ca reţeaua de cabinete medicale de medicină de familie să fie 

bine reprezentată, explică autorii documentului. 
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În mediul rural, asistenţa medicală primară a fost asigurată de 40,3% dintre cabinetele 

independente de medicină de familie. Totodată, 60 de spitale şi alte unităţi medicale asimilate 

spitalelor în structura cărora s-au regăsit 24 de ambulatorii de spital, un număr de 8 ambulatorii 

de specialitate, 4 centre de diagnostic şi tratament, unul din cele două sanatorii de neuropsihiatrie 

au oferit asistenţă medicală de specialitate în mediul rural. 

Potrivit documentului citat, primul contact al pacienţilor cu sistemul sanitar se realizează la 

cabinetul medicului de familie. Reţeaua de cabinete independente de medicină de familie 

includea, în anul 2018, cele mai multe cabinete în regiunile 

Nord-Est (1614 cabinete), Bucureşti-Ilfov (1553 cabinete) şi Sud-Muntenia (1486 cabinete), iar cele 

mai puţine în regiunea Sud-Est (1160 cabinete) şi Vest (1150 cabinete). 

În Municipiul Bucureşti au funcţionat 1390 cabinete independente de medicină de familie. Pe 

judeţe, cele mai multe cabinete de medicină de familie au funcţionat în Timiş (480 cabinete), Iaşi 

(473 cabinete) şi Dolj (460 cabinete), iar cele mai puţine în Covasna şi Giurgiu (fiecare cu câte 98 

cabinete). 

"În anul 2018, faţă de anul 2017, schimbările intervenite în structura şi numărul unităţilor sanitare 

au condus la creşteri ale numărului de paturi din spitale şi unităţi medico-sociale. Astfel, a crescut 

cu 707 numărul paturilor din spitale şi cu 122 numărul paturilor din unităţile medico-sociale. 

Numărul paturilor din sanatoriile balneare, din cele de nevroze şi din preventorii a rămas, în anul 

2018, la acelaşi nivel ca în anul 2017. Numărul paturilor din centrele de sănătate (cu paturi de 

spital) s-a diminuat cu 6 paturi, iar numărul paturilor din sanatoriile TBC s-a diminuat cu 8 paturi". 

 

.................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

Dacă nu mai doriți să primiți informații din partea Asociației Four Change, vă rugam să trimiteți un reply 

la adresa de e-mail office@4change.ro cu titlul Dezabonare. Vă mulțumim! 

mailto:office@4change.ro


   

 
 
 

Programul Operațional Capacitate Administrativa, Competenta face diferenta! 
Axă prioritară 1 Administratie publica si sistem judiciar efeciente 
Obiectiv specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează 
procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP  
Titlu proiect: Servicii sociale pentru fiecare varstnic – pachet de achizitii de servicii in fiecare comunitate 

Contract nr. 220/09.08.2018 

 

 

P
ag

e1
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020. 

 

Titlu proiect: „Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare 
comunitate” 

Contract nr. POCA/220/9/8/110476 

Editor: Asociaţia Four Change 

Data publicării: Ianuarie 2019 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene 

sau a Guvernului României 


